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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

У роботі проведено дослідження окремих аспектів правового регулювання інформацій-
них відносин у сфері будівництва щодо використання Єдиної державної електронної сис-
теми у сфері будівництва. Отримано та узагальнено інформацію про умови та правові під-
стави функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, правове 
регулювання інформаційних відносин у будівельній галузі між органами публічної влади, 
їх посадовими особами, забудовниками та їх представниками. При експлуатації Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва виявлено ряд проблем технічного та 
організаційного характеру. Запропоновано шляхи вирішення деяких проблем при вико-
ристанні Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в адмінітсративному 
та судовому порядках. Виявлено адміністративні шляхи усунення проблем використання 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: звернення до органів публічної 
адміністрації у будівельній сфері для повторного внесення інформації та підтвердження з 
використанням відповідних збережених копій документів з попереднього реєстру та інфор-
мації виданої у формі підтвердження на запит на отримання публічної інформацію. Судовий 
шлях – оскарження рішень або бездіяльності органів публічної влади у сфері будівництва, 
прийнятих на підставі інформації, внесеної до Єдиної державної електронної системи, у 
суді. Обґрунтовано необхідність трансформації процедур надання містобудівних умов та 
обмежень з максимальним застосуванням автоматизованих процесів. З’ясовано, що запро-
вадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва слід вважати значним 
проривом у сфері інформаційного забезпечення будівельної галузі. Ця система підвищила 
рівень транспарентності влади, дозволила знизити рівень бюрократії та корупції у процесі 
взаємодії громадян, представників бізнесу та посадовців у сфері будівництва. Ефективне 
правове регулювання використання інформаціних технологій у будівельній галузі є запо-
рукою зниження впливу негативних факторів суб’єктивного та об’єктивного характеру на 
процес відбудови України у післявоєнний час.

Ключові слова: правове регулювання, електронна система, сфера будівництва, 
органи публічної влади, забудовники. 
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Вступ. Триваюча війна в Україні зав-
дала значної шкоди будівлям, що нале-
жать до житлового та нежитлового фон-
дів. Збитки України від війни, що веде 
Росія на нашій території, зросли до 
127 млрд доларів. На найбільшу суму 
пошкоджено житловий фонд – 39.7% 

або 50,5 млрд дол. [1]. Відновлення 
житлового та не житлового фонду стане 
одним з найголовніших питань після 
завершення війни. Водночас виникають 
питання інформаційного забезпечення 
будівельної галузі та усунення корупції  
і бюрократії у цій сфері. 
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Інформаційні технології дозволяють 
акумулювати та аналізувати відомості про 
житловий та нежитловий фонд, завдану 
йому шкоду, майнові права та угоди щодо 
нерухомості, сприяють дистанційному та 
оперативному наданню адміністратив-
них послуг у сфері будівництва, а також 
створюють інші можливості для органів 
публічної влади, юридичних та фізичних 
осіб, прискорюють відновлення України.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням правового регулювання 
інформаційних відносин у будівельній 
галузі, можливостей використання Єдиної 
державної електронної системи у сфері 
будівництва, надання адміністративних 
послуг в дистанційному режимі, 
недопущенню реалізації корупційних 
ризиків та зловживань з боку посадових 
осіб у цій сфері у науковій літературі 
приділено не достатньо уваги. Сучасний 
стан правового регулювання та практики 
використання Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва 
аналізували такі представники вітчиз-
няної юридичної науки та практики як: 
М. Богуславець, М. Банік, О. Середа, 
М. Федоров та інші. 

Мета роботи. Мета роботи полягає  
у проведенні дослідження окремих аспектів 
правового регулювання інформаційних 
відносин у сфері будівництва, а саме що 
стосується функціонування Єдиної дер-
жавної електронної системи у сфері будів-
ництва (ЄДЕССБ), передумов її створення, 
принципів експлуатації, структури, взає-
модії з іншими електронними ресурсами, 
повноважень її користувачів, проблем 
використання ЄДЕССБ та напрямів їх вирі-
шення. 

Результати дослідження. Першим 
у сфері будівництва був Єдиний реєстр 
документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвід-
чують прийняття в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів, відомостей про 
повернення на доопрацювання, відмову у 
видачі, скасування та анулювання зазна-
чених документів. Правовою підставою 
його створення була частина 3 статті 34 
Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» у першій редакції 
[2]. Ведення його здійснювалось відпо-

відно до Порядку, затвердженого нака-
зом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 24.06.2011 р. 
№ 92. Ведення, адміністрування, функ-
ціонування і супроводження програмного 
забезпечення реєстру, збереження та 
захист бази даних реєстру, забезпечення 
доступу до нього органів державного архі-
тектурно-будівельного контролю здійсню-
вала Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України (ДАБІ) [3]. 

Мінцифра цей реєстр опублікували  
у форматі відкритих даних. А також ство-
рили новий будівельний реєстр, який  
є частиною Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва. Це допомо-
гло боротьбі із корупційними схемами [4]. 
На законодавчому рівні це було здійс-
нено відповідно до підпункту 5 пункту 11 
розділу II «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг у сфері будівниц-
тва та створення Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва», на 
виконання підпункту 12 пункту 2 Плану 
заходів щодо створення та запрова-
дження Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2020 року № 565-р, 
та пункту 8 Положення про Міністер-
ство регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господар-
ства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 квітня 
2014 року № 197 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 вересня 
2019 року № 850) [5]. Єдиний реєстр 
документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвід-
чують прийняття в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів, відомостей про 
повернення на доопрацювання, відмову  
у видачі, скасування та анулювання зазна-
чених документів припинив своє функціо-
нування і був замінений ЄДЕССБ. 

У липні 2020 року Міністерство цифро-
вої трансформації та Міністерство розвитку 
громад та територій за підтримки USAID/
UK від проєкту «Прозорість та підзвітність  
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у державному управлінні та послугах/
TAPAS» запустили перший етап ЄДЕССБ  
 метою покращення якості надання адмі-
ністративних, інших послуг у сфері будів-
ництва, зниження корупційних ризиків під 
час їх надання, забезпечення публічно-
сті надання таких послуг [6]. З 1 грудня 
2022 року ЄДЕССБ функціонує в режимі 
«промислової» експлуатації, що передба-
чено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №565 від 20.05.2020 «Про затвер-
дження плану заходів щодо створення та 
запровадження Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва». 
Продовжується розвиток інструментів та 
електронних сервісів в ЄДЕССБ, а саме 
автоматизованих робочих місць користу-
вачів, розширення автоматичних переві-
рок та покращення внутрішньої навігації. 
На період дії в Україні правового режиму 
воєнного стану частина функціоналу 
ЄДЕССБ обмежена [7]. 

ЄДЕССБ передбачає максимальну авто-
матизацію усіх процесів державного регу-
лювання в будівництві з метою подолання 
корупції у цій сфері. Увесь процес докумен-
тального супроводу зведення будівель усіх 
класів наслідків (СС1, СС2 та СС3) пере-
вели в онлайн. Документи не можна підро-
бити, а кожен рух, акт і підпис можна від-
стежити [8].

Згідно Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг у сфері будівниц-
тва та створення Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва» було 
доповнено статтею 22-1 «Єдина державна 
електронна система у сфері будівництва» 
Закон України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» [2]. Згідно положень 
законодавства ЄДЕССБ – це єдина інфор-
маційно-комунікаційна система у складі 
містобудівного кадастру, що забезпечує 
створення, перегляд, відправлення, при-
йняття, збирання, внесення, накопичення, 
обробку, використання, розгляд, збері-
гання, захист, облік та надання інформації 
у сфері будівництва, а також електронну 
взаємодію між фізичними та юридичними 
особами, державними органами, орга-
нами місцевого самоврядування, цен-
трами надання адміністративних послуг  

з метою отримання визначених цим Зако-
ном послуг у сфері будівництва. Ця елек-
тронна система складається з: 1) Реєстру 
будівельної діяльності; 2) електронного 
кабінету користувача електронної сис-
теми; 3) порталу електронної системи.

Реєстр будівельної діяльності забезпе-
чує збирання, накопичення, обробку та 
захист, інформації про об’єкти та учасників 
будівництва і зв’язки між ними. Електро-
нною системою здійснюється автоматична 
реєстрація і внесення відповідних відо-
мостей до Реєстру будівельної діяльності. 
Перевірка документів та відомостей, які 
вносяться до Реєстру будівельної діяль-
ності, проводиться шляхом здійснення 
формато-логічного контролю та контр-
олю із застосуванням підсистеми управ-
ління ризиками [9]. Невід’ємною архівною 
складовою частиною Реєстру будівельної 
діяльності є єдиний реєстр документів, що 
дають право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт, засвідчують прийняття 
в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, відомостей про повернення на 
доопрацювання, відмову у видачі, скасу-
вання та анулювання зазначених доку-
ментів [2]. 

Мінрегіон розробив у 2.12.2019 році 
Наказ «Про затвердження Порядку функ-
ціонування електронного кабінету у сфері 
містобудівної діяльності», положення 
якого втратили чинність та положення були 
замінені згідно положень Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удоскона-
лення порядку надання адміністративних 
послуг у сфері будівництва та створення 
Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва» [10]. Згідно цього 
документу основні положення про функ-
ціонування електронного кабінету визна-
чені у ст. 22-3 «Електронний кабінет» 
Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності». Електронний кабінет 
є компонентом електронної системи, який 
забезпечує електронну взаємодію між 
фізичними та юридичними особами, дер-
жавними органами, органами місцевого 
самоврядування, центрами надання адмі-
ністративних послуг. Електронний кабінет 
призначений для: подання та отримання 
документів у електронній формі, пов’яза-
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них з ліцензуванням господарської діяль-
ності з будівництва об’єктів, перевірки 
повноти та достовірності інформації, що 
міститься в заявах, повідомленнях, декла-
раціях та інших документах, які пода-
ються для надання адміністративних та 
інших послуг, що надаються за допомогою 
електронної системи, шляхом електронної 
інформаційної взаємодії з електронними 
інформаційними системами, що станов-
лять інформаційний ресурс держави; 
перегляду заявником стану розгляду 
поданих документів у режимі реального 
часу; оплати послуг та штрафів за пра-
вопорушення у сфері містобудівної діяль-
ності з використанням платіжних систем 
через мережу Інтернет у режимі реального 
часу; листування з користувачами елек-
тронного кабінету, подання скарг; укла-
дення електронних договорів про надання 
технічних умов, про проведення експер-
тизи проектної документації на будівниц-
тво об’єктів, про проведення технічної 
інвентаризації, про обстеження технічних 
установок, про сертифікацію енергетич-
ної ефективності будівлі; подання пові-
домлення про технічні помилки, виявлені 
в роботі електронного кабінету та інше 
[2]. Електронний кабінет може забезпечу-
вати надання інших послуг та проведення 
інших операцій, визначених Кабінетом 
Міністрів України в Порядку ведення елек-
тронної системи.

Портал електронної системи має нада-
вати відкритий доступ до відомостей 
нового Реєстру будівельної діяльності,  
а також статистику щодо наданих послуг 
та онлайн-консультації через чат-бот та 
калькулятор для визначення класу наслід-
ків будівель. Портал допомагає отримати 
відповідну статистику. Доступ замовників 
будівництва та інших суб’єктів здійсню-
ється через електронний кабінет корис-
тувача Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Портал Дія» [9].

Держателем ЄДЕССБ є центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну полі-
тику у сфері будівництва, архітектури, 
містобудування, який вживає організа-
ційних заходів, пов’язаних із забезпечен-
ням функціонування електронної системи. 
Технічним адміністратором електронної 

системи є визначене Кабінетом Міністрів 
України в Порядку ведення електронної 
системи державне унітарне підприємство, 
яке належить до сфери управління цен-
трального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері інфор-
матизації, електронного урядування, фор-
мування і використання національних 
електронних інформаційних ресурсів, роз-
витку інформаційного суспільства. Тех-
нічний адміністратор здійснює заходи із 
створення та супроводження програмного 
забезпечення електронної системи, відпо-
відає за технічне і технологічне забезпе-
чення електронної системи, збереження 
та захист інформації, що містяться в елек-
тронній системі, забезпечує надання та 
анулювання доступу до електронної сис-
теми, проводить навчання роботі з елек-
тронною системою [2].

ЄДЕССБ створюється та функціонує 
за такими принципами: 1) автоматиза-
ції процесів створення, прийняття, зби-
рання, накопичення, обробки, обліку та 
надання інформації (даних) у сфері будів-
ництва; 2) доступності та зручності отри-
мання послуг у сфері будівництва; 3) про-
зорості надання адміністративних послуг  
у сфері будівництва; 4) обов’язковості 
внесення до електронної системи інфор-
мації (даних); 5) відкритості та доступності 
інформації (даних) електронної системи, 
у тому числі доступності через визначені 
Кабінетом Міністрів України інші дер-
жавні інформаційні системи; 6) презумп-
ції достовірності інформації (даних), яка 
міститься в електронній системі; 7) гаран-
тування державою в особі держателя 
електронної системи об’єктивності, акту-
альності, достовірності, повноти та захи-
щеності інформації (даних), яка міститься 
в електронній системі, від несанкціонова-
них змін; 8) відповідальності суб’єктів, що 
здійснюють внесення інформації (даних) 
до електронної системи, за достовірність 
та повноту внесених даних; 9) законності 
одержання, зберігання, обробки та поши-
рення інформації (даних), яка міститься 
в електронній системі; 10) автоматизова-
ної фіксації в електронній системі всіх дій 
будь-яких осіб з інформацією (даними), 
яка міститься в електронній системі;  
11) розподільного зберігання даних, 
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що містяться в електронній системі, для 
забезпечення їх цілісності. ЄДЕССБ здійс-
нює електронну інформаційну взаємодію  
у режимі реального часу з іншими електро-
нними інформаційними системами: Дер-
жавним земельним кадастром, Держав-
ним реєстром речових прав на нерухоме 
майно, Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, Єдиним реє-
стром з оцінки впливу на довкілля, Єди-
ним державним реєстром судових рішень, 
Єдиним державним реєстром виконавчих 
документів, Державним реєстром неру-
хомих пам’яток України, Державним реє-
стром загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, інтегрованою 
автоматизованою системою державного 
нагляду (контролю) [2].

Водночас експлуатація ЄДЕССБ виявила 
певні проблеми технічного, процедурного 
та правового характеру. Наприклад, Дні-
пропетровський оружний адміністратив-
ний суд виніс Рішенні № 101521199 від 
16.11.2021 по справі 160/17667/21, за 
якою розглядав позов ТОВ «Акація-Істейт» 
до Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України, Державної інспекції 
архітектури та містобудування України 
про визнання протиправним та скасу-
вання рішення, визнання права, зобов`я-
зання вчинити певні дії. У цій справі було 
з’ясовано, що 20.04.2021 Товариство  
в порядку ст.37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та 
пункту 4-1 Порядку виконання підготов-
чих та будівельних робіт, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання виконання підготовчих  
і будівельних робіт» №466 від 13.04.2011, 
через електронний кабінет шляхом 
подання засобами програмного забезпе-
чення Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Портал Дія» подало 
заяву про видачу дозволу на виконання 
будівельних робіт на об`єкт будівниц-
тва: «Реконструкція торговельного цен-
тру в багатофункціональний центр, за 
адресою: Дніпропетровська область,  
м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 
47-А», яку прийнято 20.04.2021 та при-
своєно вхідний номер №ІУ012210420479. 
Однак, відповідачем видано відмову  

у видачі дозволу на виконання будівельних 
робіт від 26.08.2021 № ІУ012210420479, 
тобто через більше як чотири місяці після 
подачі заяви. Позивач зазначив, що у від-
повідності до ч. 2 ст. 37 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльно-
сті» та Порядку виконання підготовчих та 
будівельних робіт, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України №466 
від 13.04.2011, дозвіл на виконання буді-
вельних робіт видається органами держав-
ного архітектурно-будівельного контролю 
на безоплатній основі протягом десяти 
робочих днів з дня реєстрації заяви. Вод-
ночас, як наголошує позивач, протягом 
означеного строку відповідачем-1 не було 
видано дозвіл на виконання будівельних 
робіт або відмову у його видачі, а отже, 
право на виконання будівельних робіт 
виникає на десятий робочий день з дня 
реєстрації заяви, яку позивач подав до 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду, а дозвіл вважається виданим. 
Отже, позивач вважає, що Товариство 
набуло право на виконання будівель-
них робіт за принципом мовчазної згоди, 
з урахуванням ст.1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності». Окрім того, позивач зазна-
чає про відсутність підстав для прийняття 
рішення про відмову у видачі дозволу на 
виконання будівельних робіт. З огляду на 
викладене, ТОВ «Акація-Істейт» зверну-
лося за захистом своїх прав та інтересів 
до суду із позовом. У цій справі суд став 
на сторону позивача [11]. Таким чином 
реформування органів публічної адміні-
страції та їх інформаційного забезпечення 
одночасно призводить до судових колі-
зій, пов’язаних із невчасним прийняттям 
рішень по заявам у будівельній сфері, 
переданих через електронні системи. 

Також представники бізнесу зазнача-
ють ще наступні проблеми щодо функці-
онування ЄДЕССБ. Не рідкі випадки, коли 
інформація з попереднього реєстру авто-
матично не підтягнулася. Наприклад, коли 
забудовник подавав інформацію щодо 
генерального підрядника і вона була вне-
сена у попередній реєстр, але у ЄДЕССБ 
нічого не відображено. Іншою проблемою 
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функціонування ЄДЕССБ є те, що інфор-
мація з попередньої системи до ЄДЕССБ 
підтягнулась частково [9]. Є також неза-
доволення користувачів щодо коректно-
сті роботи пошуку інформації у ЄДЕССБ. 
Таким чином у процесі експлуатації 
ЄДЕССБ виявляються проблеми техніч-
ного та організаційного характеру. 

Висновки. Для вирішення існуючих 
проблем використання ЄДЕССБ вико-
ристовуються різні шляхи. Один з них це 
повторне звернення до органів публічної 
адміністрації у будівельній сфері для пов-
торного внесення інформації до ЄДЕССБ. 
Але цей варіант не підходить, якщо будів-
ництво вже ведеться і повторне звер-
нення означає порушення обов’язків 
забудовника. У такому випадку необхідно 
в адміністративному порядку підтверджу-
вати з використанням відповідних збере-
жених скріншотів з попереднього реєстру 
та інформації виданої у формі підтвер-
дження на запит на отримання публічної 
інформацію [8]. На підставі цих докумен-
тів інформацію із попереднього реєстру 
буде внесена до ЄДЕССБ. Такий же поря-
док дій при вирішенні проблеми частко-
вого внесення інформації про будівництво 
з попереднього реєстру до ЄДЕССБ. Як 
правило після звернення в адміністратив-
ному порядку ці проблеми вирішуються. 
Якщо не спрацьовує цей шлях вирішення 
проблем експлуатації ЄДЕССБ, то засто-
совується судове оскарження рішень або 
бездіяльності органів публічної влади  
у сфері будівництва, прийнятих на під-
ставі інформації, внесеної до ЄДЕССБ.

Таким чином, якщо до ЄДЕССБ заван-
тажена вся передбачена законодавством 
документація, вказано правильну назву 
об’єктів будівництва, документи оформлені 
належним чином, все підписано відпові-
дальними особами, то процес заповнення 
онлайн-форми відбувається доволі швидко. 
З іншого боку за умови дотримання поса-
довими особами органів публічної влади  
у будівельній галузі порядку використання 
ЄДЕССБ та прийняття рішень на підставі 
викладеної в ній інформації, то запрова-
дження ЄДЕССБ слід вважать значним 
проривом у сфері інформаційного забез-
печення цієї галузі. ЄДЕССБ підвищила 
рівень транспарентності влади, дозво-

лила знизити рівень бюрократії та корупції  
у процесі взаємодії громадян, представників 
бізнесу та посадовців у сфері будівництва. 

Ефективне правове регулювання 
використання інформаціних технологій  
у будівельній галузі є запорукою зниження 
впливу негативних факторів суб’єктивного 
та об’єктивного характеру на процес 
відбудови України у післявоєнний час. 
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and their representatives are obtained and summarized. During the operation of a single 
state electronic system in the field of construction, a number of technical and organizational 
problems were identified. Ways to solve some problems when using a single state electronic 
system in the field of construction in administrative and court procedures are proposed. 
Administrative ways of eliminating the problems of using a single state electronic system 
in the field of construction were identified: appeal to the public administration bodies in 
the construction sphere for re -entering information and confirmation using the relevant 
stored copies of documents from the previous register and information issued in the form 
of confirmation for public information. Court path – appeal against decisions or omissions of 
public authorities in the field of construction, adopted on the basis of information entered in 
the single state electronic system in the field of construction, in court. The need to transform 
the procedures for providing urban planning conditions and restrictions with the maximum 
use of automated processes is substantiated. It has been found that the introduction 
of a unified state electronic system in the field of construction should be considered a 
significant breakthrough in the field of information support of the construction industry. This 
system increased the level of transparency of power, reduced the level of bureaucracy and 
corruption in the process of interaction of citizens, business representatives and officials in 
the field of construction. Effective legal regulation of the use of information technologies in 
the construction industry is the key to reducing the impact of negative factors of subjective 
and objective nature on the process of rebuilding Ukraine in the postwar period.

Key words: legal regulation, electronic system, construction, public authorities, 
developers.


